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Τα πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 
/> γραφα δημοσιευόμενα η μη 
0 δεν επιστρέφονται.— *Ανυ- 
X πόγραφα και μη δηλούντα 
λ την διαμονήν τής άποστελ- 
ν.) λούσης δεν είναι δεκτά. —
Λ Πασα αγγελία άφορώσα εις , 
<> τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.
ο  ------
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Λ σιν όφείλουσι ν’άποστέλλωσι 
() γραμματόσημον 50 λεπτών 
Λ προς έκτύπωσιν νέας ταινίας.
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Τ Α  Ε Ξ  Ε Ρ Ω Τ Ο Σ

ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΓΝΘΗΚΗΝ ΣΤΝ01ΚΕΣΙΑ
Η εν τω γάμω ευτυχία ! ’Ιδού ζήτημα, έξόχως κινούν τό 

I γενικόν ενδιαφέρον, πολλάκις μελετηρόν και συζητηθέν υπό σπου
δαίων κοινωνιολόγων, ζωηρώς απασχολούν τάς σκέψεις των 
ϊκιγαμων νεανίδων και νέων και ο ύχ ι σπανίως των ήδη έγγά- 

ίμων, ενόοια^όντων ένίοτε,1 αν την αγαθήν έξελέξαντο μερίδα. 
’ ’ Μη λαμβάνουσαι 6 - ’ οψει τήν γνώμην τινών απαισιόδοξων, 

■ Τ'-,στί,μκτος αρνουμένων πάσαν έν τω γάμω ευδαιμονίαν, ας 
ες.τασωμεν υπο τίνας όρους ό μέγας ουτος και ιερός κοινωνικός 
θεσμός παρέχει τα ασφαλέστατα έχέγγυα θετικής και βεβαίας 
Ατυχίας.

Τ·ς ε; ημων δεν έσχε τήν ευκαιρίαν έν τώ καθ’ ημέραν βίω 
* καμη επι τοϋ θέματος τούτου παρατηρήσεις, χωρίς να γείνη 

* κρι.ος, χωρίς να ζητήση νά είσούση είς τό άδυτον των οι
κογενειών, καθότι διά σημείων λίαν καταφανών και χαρακτηρι- 
*Τ«ωνλαλειή ευτυχία καί έκδηλούται επίσης ή κακοδαιμονία 
Χα\ θ άπογοήτευσις. *

Αν μελετησωμεν μετ’ ενδιαφέροντος τήν έν τω γάμω ζωήν 
[jfíVMev, συγγενών μας, ή και άπλώς γνωρίμων, είτε έκ των 

ουσιών αύτων εκμυστηρεύσεων, είτε έκ τής επιφάνειας μόνον 
θ ελομεν εξαγάγη πολλά συμπεράσματα.

°’J VC2póv «εύγος, διατελοΰν έτι, ώς συνήθως λέγεται, έν 
5  °Ε T‘V1S τού μέλιτος! Ό σω σπανίως και αν συμβαίνη τούτο 

ίμερον, ερως ζωηρός προηγήθη τής ένώσεως αυτών, έρως,γεν-
»*ι <ν ε > f Λγ — ■· ~μεταξύ ojo αντιγορων, χ εκ. σ-jy ντ,ς εν τω

περιπατώ συναντήσεως, ή υπό διαφόρους άλλας τυχαίας περι
στάσεις! Δεν έγνώριζον άλλήλους, ήγνόουν τον χαρακτήρα, τάς 
έξεις, τούς πόθους καί τάς ορέξεις των, πλήν τ ι προς τούτο ; 
"Ιίρεσαν άλλήλοις καί ήγαπήθησαν !

“Αλλως τε ή χρυσή φαντασία δεν οκνει να συμπληροιση τά 
κενά. "Ο,τι (ονειροπόλησαν, ένόμισαν, ότι ευρον έν τω αγαπω- 
μένω προσώπω καί ήνώθησαν έν πάση ευλογία.

Ή ευτυχία αυτών φαίνεται τελεία, θά ελεγε τις, ότι ο βιος 
αυτών θά ήναι γωνία τις τοϋ ουρανού επί τής γης !

Καί όμως πολλάκις, πριν ή παρέλθη έτος, μελανά νεφη κα- 
λύπτουσι τον συζυγικόν ορίζοντα, ή κακοβουλος Ερις έθηκε 
τον πόδα έπί τού ουδού του ύπό τόσω αγαθούς οιωνούς ιδρυθεν- 
τος οίκου, τούς γλυκείς λόγους αντικαθιστώσι ψυχραι και οι- 
κην καρφίδος αιχμηραί εκφράσεις, πληγόνουσαι τήν ψυχήν, 
τήν θερμήν αγάπην βαθμιαία αδιαφορία, τον ένθουσιασμον η 
άπογοήτευσις!

Είτε έκ σφάλματος τού ενός, ειτε εκ σφάλματος τοϋ ετερου, 
είτε καί έξ άμφοτέρων ό παράδεισος μετεβλήθη είς κόλασιν, αί 
πτέρυγες τού άλλ.οτε ονομαζομένου ’Α γ γ έ λ ο υ  κατεπεσαν 
καί αντί τούτων διακρίνονται οί όνυχες γαμψωνύχου, α ί χάρι- 
τες, τά προτερήματα, τα θέλγητρα, δι’ ών εκοσμησεν έκατερος 
τό είδωλόν του, ήφανίσθησαν καί αν ή φρόνησις, η υπομονή και 
ή καρτερία τού ετέρου τών συζύγων δεν αποδεχ_θή τον ρ ο λ ο ν  
τοϋ θύματος, το διαζύγιον έπέρχμται, ως απο μηχανής θεος προς 
λύτρωσιν άμφοτέρων άπό τών ηδη μισητών οεσμών. ;

Έτέρα είκών.
Δύο πρόσωπα μνηστεύονται, ώς καί συνηθέστερον συμβαίνει, 

άνευ προηγουμένου περιπετειωόους ερωτος, αλύ.ά και ανευ λό
γων ποταπού συμφέροντος, άνευ ένθουσιασμού, άλλα μετ’ άνεν- 
δοιάστου αμοιβαίας ύπολήψεως, ό άνήρ κατέχει πάντα τά θε
τικά προσόντα, ή κόρη φέρει ώς κύριον έφόδιον τήν χάριν τής 
αρετής καί καρδίαν τρυφεράν καί συμπαθή. Έν τή ενώσει ταύτγ, 
κατ’ άρχάς έλλείπει ή περιπάθεια καί αί φλογεραί διαχύσεις, έλ- 
λείπει ή γοητεία τής φαντασίας, ή καλύπτουσα διά τερπνών ρό
δων τήν πεζότητα τού βίου, ή γοητεία, ήτις υπερβαίνει (πρέπει
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νά τό ομολογήσωμεν) καί αυτήν τήν ευτυχίαν τής πραγματι- 
κοτητος, πλήν μετ’ ολίγον παρατηροϋμεν, ότι τά δύο ταϋτα 
οντα, τά οποία χθές έτι έχώριζεν ή άπόστασις τοϋ ξένου και 
τού αγνώστου, βαθμηδόν προσεργίζουσιν άλλήλοις, αί σκέψεις 
τού ενός άνταποκρίνονται είς τάς σκέψεις τού έτέρου, τά αισθή
ματα τοϋ ένός άντηχούσιν είς τά αισθήματα του άλλου, αί έξεις, 
οι πόθοι, αι ορέξεις άμφοτέρων βαθμηδόν άφομοιοϋνται καί ή 
μία ψυχή καθίσταται αδελφή τής άλλ,ης !

Εκαστη παρερχομένη ημέρα έν τώ κοινοί βίω αποκαλύπτει 
προτερήματα καί θέλγητρα, μή προσδοκώμενα, ενίοτε, καί συ
σφίγγει στενώτερον τούς δεσμούς τών δύο συζύγων.

Ή οικιακή αρμονία, ή ειρήνη, ή αμοιβαία έκτίμησις, ή δι- 
αρκης πίστις και άφοσίωσις είναι τ ’ αποτελέσματα τοιαύτης ένώ- 
σεως καί τούτων συνέπεια ή συζυγική ευτυχία, ή μόνη πραγ
ματοποιήσιμος επί τής γης !

Καί νυν, αφού προεβάλομεν τάς δύο ταύτας κυριωτέρας είκό- 
ναώ (ί*·7! λαμβάνουσαι υπ οψει τάς εξαιρέσεις), άς εξετάσωμεν 
ψυχολογικώς, διατί συμβαίνει οϋτω, διατί όπου διεγέλα ή ευ
δαιμονία, επέρχεται απαίσια καταστροφή, καί όπου έφαίνετο 
προβληματική, ή ευτυχία καθίσταται πραγματική καί βέβαια.

Μη νομίση τις, ότι περιγράφουσαι την εικόνα συνοικεσίου έκ 
προηγηθεντος ερωτος, συνοικεσίου άποτυγχάνοντος, ή καί οίκ- 
τρώς διαλυομένου, παραγνωρίζομεν τόν άληθή έρωτα, τήν εν
θουσιώδη αυτήν έξαρσιν τής ψυχής, τήν έξευγενίζουσαν καί άν- 
υψούσαν τον άνθρωπον υπεράνω τών μικρολογιών τοϋ βίου καί 
τών θεσμών τοϋ εγωισμού ! Τουναντίον, έκ τών αποτελεσμάτων, 
άτινα ανωτέρω ύπεδείξαμεν, κατανοεί πας τις, ότι, ώς έπί τό 
πλειστόν, ούχί αληθής έρως, αλλά μόνον τής φαντασίας έξα- 
ψις, ή προόιάθεσις τις τής ονειροπολούσης καρδίας είς αγάπην 
καί συμπάθειαν, ούχί δέ σπανίως κολακευομένη φιλαυτία, ίσως 
όε και υπολανθάνον τ ι συμφέρον λαμβάνει τό προσωπείον τοϋ 
"Ερωτος καί εξαπατά καλή τή πίστει, ενίοτε, άμφότερχ τά ένδι- 
αφερόμενα πρόσωπα, τά όποια ούδεμία συγγένεια τοϋ πνεύυα- 
τος καί τού χαρχκτήρος συνενοί.

Καί όταν ή καθημερινή συμβίωσις διάσχιση τόν χρυσοϋν 
πέπλον τής φαντασίας, δταν ή άντίθεσις τών χαρακτήρων, τών 
έξεων καί τών ορέξεων γείνη καταφανής, όταν, ώς συμβαίνει 
πολλάκις, ή μηδαμινότης καί ή ηθική πτωχεία τού άγαπωμέ- 
νου προσώπου εκδηλωθή, τότε επέρχεται ή σύγκρουσις, σαοδιά 
και ακράτητος, ανευ φειύους τίνος εν τοις λογοις καί ταίς έκ- 
φράσεσιν, άνευ τού χαλινού τής συστολής έν ταίς κατ’ άλλήλων 
προσβολαις, επειδή ή οίκειότης, ή άλλοτε τόσω γλυκέως συν- 
δεουσα τούς δύο συζύγους, νύν στρέφεται κατ’ αύτών, ή αξιο
πρέπεια άμφοτέρων καταπατείται, λησμονουμένου τοϋ ΟΦειλο- 
μενου πρός άλλήλους σεβασμού, καί οϋτω, ότι ένομίζετο έ'οως, 
μεταβάλλεται εις αντιπάθειαν καί μίσος, όπερ καταστρέφει τήν 
ευτυχίαν καί τήν ησυχίαν τής ζωής.

Ενώ εις τά κατά συνθήκην συνοικέσια, καί όταν ακόμη έκ 
συμφέροντος συνάπτωνται, καί δταν άκόμη δέν παρουσιάζωσι 
τήν ωραιαν εικόνα, ήν προσχεδιεγραφήσαμεν, καί όταν έτι 
δέν ήναι ειμαρμένον ν’ άγαπηθώσιν εί; τό μέλλον θερμώς καί 
τρυφερώς, αν ο έτερος τών συζύγων δέν τύχη νά ήναι τύπος 
εςουθενημενού και όντως ποταποϋ ανθρώπου, σπανιώτερον, πολύ 
σπανιωτερον, άπαντώσιν αί άγριαι σκηναί, άς άπλώς’ μόνον 
ανωτέρω ύπεμνήσαμεν, καί έτι σπανιώτερον λαμβάνει χώραν 
τό Οιαζύγιον.

Καί τούτο συμβαίνει, άφ’ ένός μέν, διότι έκ προοιμίων ό νοΰς 
όιαυγης και η κρισις ελεύθερα υπονοεί τ ι εχει νά φοβήται καί 
τ ι  νά έλπιζη έκ τοϋ μελετωμένου συνοικεσίου καί δέν πλανά- 
τα ι εν τή προσοοκιφ αιθέριου ευτυχίας, άφ’ έτέρου δέ έκάτεεος

τών συζύγων, μή βασιζόμενος επί τοϋ απολύτου κράτους, ¿’- , 1  
νομίζει, ότι ασκεί έπί τής καρδίας τοϋ έτέρου, δέν άφίεται*||
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οχι πάντοτε η ευτυχία, τουλάχιστον ή ησυχία καί ή οίκιβχ* 
αρμονία.

Αλλως τε εν τοις τοιούτοις συνοικεσίοις επικρατεί εν στοι
χείο/ όλιγώτερον, άλλά τά μάλιστα ουσιώδες πρός διατάραξή 
τών αγαθών σχέσεων τών συζύγων, δηλ. ή ά ν ε υ  λόγο·/;  
,ηλοτυπία, ή πρώτη συνήθως αφορμή τής ρήξεως ~ '

φαντασιωόους σκιαμαχίας τήν ζωην άμφοτέρων !
Ουτω νομίζομεν, ότι εξηγείται τό περίεργον τούτο φαινόαε-! 

νον, ο,τι οηλ. τά ουστυχέστατα συνοικέσια άποβαίνουσι συνή
θως τά έ ; ερωτος λεγάμενα, ούχί βεβαίως περιεσκεμμένου καί 
δεδοκιμασμενου ερωτος, άλλά μάλλον πρόσκαιρου ενθου
σιασμού.

Καί τωρκ εν μερικωτερον συμπέρασμα.
Ως επι το πλε ιστόν, ή έν τώ γάμω κακοδαιμονία καθί

σταται μάλλον οόυνηρά είς τήν γυναίκα, ένεκα τής έν τή κοι
νωνία και τή οικογένεια θέσεώς της, επειδή, ώς λέγει ό Ευ
ριπίδης δια στόματος τής Μήδειας, «Άνήρ δ’ όταν τοίς ένδον 
άχθη τα ι ςυνών, εςω μολών έπαυσε καρδίας άσην, ή πρός φί
λον τίν , η πρός ηλικας τραπείς, ήμ ίν δ’ ανάγκη πρός μία; 
ψυχήν βλεπε ιν ... »’Εκτός τούτου πάντες οί κοινωνικοί καί οί νο
μικοί θεσμοί βαρυνουσι καταθλιπτικώτερον έπί τής γυναικό;, 
όθεν απαιτείται μειζων προσοχή καί περίσκεψις παρά τής κό
ρης κατα την μεγαλην απόφασιν, δ ι’ ής παραδίδει τήν -χείρα

συγγραφευς,
εοως αρχεται άπό τής ώρας τής ανταλλαγής τοϋ νυμφικό) 
δακτυλίου».

Εχουσα τότε πεποιθησιν έπί τόν άνδρα, πρός όν φιλοστορι 
γοςτών γονέων μέριμνα καί π ε ίρ  α, έτι δέ ή Ιδία λελογισμένη 
και ελεύθερα αποδο-^η -ήν συνδέουσι διά παντός, άφίεται, όόνευ 
προγενεστέρας προκαταλήψεως,άνευ τοϋ κινδύνου τυχοδιωκτικών 
περιπετειών είς τό εύφρόσυνον αίσθημα, όπερ ή προσωπική ®" 
ξίατού μέλλοντος συζύγου, ή βαθεία ύπόληψις καί ή προαισθη-Ι 
σις τοϋ καθήκοντος της γεννά βαθμηδόν, ταυτίζει τήν ζωην α®' 
τής πρός την ζωήν εκείνου, παρά τό πλευρόν τοϋ όποιου θά οιελθηΐ 
τόν βίον, δίδουσα καί λαμβάνουσα όσην ευτυχίαν καί χ*?®7 
δύναται νά δώση ό κόσυος αυτός.

Έν Χαλχίδ: τη 2!η ’iavouapTov 1891.
Ε Ι ρ ή ν η  Ί .  Οίκονομίδου.

Έπί πΫ) ευκαιρία τοϋ Ν έ ο υ  Έ τ ο υ ς  ή Διεύθυνσιί. 
παρακαλεΤ τάς κ. κ. συνδρομητρίας ων ή συνδρομή 
να δηλώσωσιν, έάν έπιθυμώσι να έξακο/,ουθήσωσιν αύτψ> 
ήν καί πρός αποφυγήν έκκρεμων λ)σμών παρακαλοϋνΐ*1 
να άποστείλωσιν έντος τοϋ Ί  α ν ο υ α ο ί ο υ.

έαρος πολλάκις φωναί 
καί βάδισμα γοργόν άπή- 

ανάτάς οδούς τοϋ χωρίου. Εύθυμοι νεαροί μαθηταί τής 
δημοτικής σχολής, φέροντες ομοιόμορφον στολήν καί όδηγού- 
ενοι νέου ζωηρού·διδασκάλου, έπανήρχοντο έκ τής εκδρο

μή-των, εστεμμένοι μέ κλώνας δένδρων. Έψαλλον άσματα 
-Ό5·'ά, ήοωίκά καί πολεμικά, ώς τής Γρίβιτσας, τής Πλέβνας. 
Έβάόιζον στρατιωτικώς καί έπορεύοντο πρός τό σχολείον, όπερ 
Ικειτοειςτην άκραν τοϋ χωρίου, κτίριον μονόροφον, εΰρύχω- 
ρον, ευάερο/ καί ευήλιον. ’Εν τού προγράμματι τού σχολείου 
τούτου σπουδαία·/ θέσιν κατείχον έκ παραλλήλου ή τε γυμνα
στική καί ή φωνητική μουσική, άσκούμεναι παρά τού ίδιου 
διδασκάλου. Σπανίως αί τάξεις ήραιοϋντο δ’ απουσίας μαθητών, 
οιάτι ήτο γνωστόν αύτοίς, ότι οί μεγαλήτεροι συμμαθηταί των, 
οΐτινε; Ιπετηρουν τά τής τάξεως καί καθαριότητας τοϋ σχολείου, 
ήθελο/ έπισκεφθή τάς κατοικίας τών άπουσιαζόντων καί μάθωσι 
τήν αιτίαν τής έκ τής σχολής απουσίας. ’Αμέλεια καί φυγο
πονία έτιμωρειτο αυστηρότατα. Καί κατά τήν πανηγυρικήν ήμέ" 
ραν τών ενιαυσίων έςετάσεων, ήτις έπεσφράγιζεν αύτάς διάτήε 
απονομής τών βραβείων καί τών βαθμών, ό διδάσκαλος μετά 
πολλής αύστηρότητος έξήλεγχε τάς πράξεις τών μαθητών, 
αδιαφορών διά τά άδικα παράπονα τών γονέων, καί διά τήν 
ονσμίνειαν, εις ην εκινουνευε νά υποπέση, διότι έγνώριζεν, ότι 
κομματική χειρ οεν ήθελεν έκταθή μέχρις αύτού προσφέρουσα 
την παύσιν του· ούτε επέκειτο έπί τής κεφαλής του τό ξίφος 
τοϋ Δαμοκλεους αν οεν ηυηρέστει είς τήν δημοτικήν άρχήν τού 
χωρίου, διότι νόμος τής πολιτείας, έπρονόησεν, όπως έν ταίς 
σελισι τού παιοευτικοϋ κωοικος μή γραφή άρθρον όρίζον παύ
σεις και μεταθεσεις οιδασκάλων κατ’ αρέσκειαν, είμή μόνον επί 
παρεκτροπή τού καθήκοντος, καί τούτο μετ’ αύστηρότατον 
ελεγχον.

Κ .; Βτ0 θέαμα συγκινητικόν είς τούς παρευρισκομένους κατά τήν 
ημέραν τής απονομής τών βραβείων νά βλέπωσι τούς μ.ικρούς 
χωρικούς με τάς ήλιοκαεις όψεις των, έκφραζούσας χαράν καί 
ριλοτιμιαν, αναμένοντας νά κληθώσιν, όπως λάβωσι τά βραβεία 

I «αί τά απολυτήριά των, μεθ’ ά θά μετέβαινον οί εύπορώτεροι 
τήν μεγάλη·/ χώραν—τό Βουκουρέστιον— ,όπως είσέλθωσιν 

, “ροτύπων λυκείων. Η τελετή αϋτη έγένετο έν
ΒΒκίθρφ, ε/ .ώ προαυλιω τής σχολής, ό οί μαθηταί είχον 
μετββάλη ¿ις κήπον ευθαλή διά τών κλάδων τών δένδρων καί 
των ανθεων, άτινα μετεφερον έκ τοϋ δάσους.

^ ·’■? άπαν τό σχολικόν έτος ήδύνατο νά έξελέγξη τόν
ΜΚ&σκα -ον άν μετά »ήλου καί ευσυνειδησίας έπετέλει τό καθήκον

’ Τ'’ ψθελϊ^μεταδώσει τή κυβερνήσει ότι όγδοήκοντα τέκνα
■Ρ|Ρ«ων θ-/οιήλθον τό ετος έν ραστώνη καί απραξία, άλλ’ είρ- 
□3Ρ*ί1Ιησ!ί» — ·ί  ,, » . 1 1

•/.ωοίουή ό Έ -'—   --«λληλότερ
, “°'"·'’'’  "ών Σχολείων, όστις αίονηδίως άνευ ποο-

b à c  xL w m ’‘V0Î έπ’·σκέπτεταΐ σχολήν, έξετάζων τούς^α-
Λ ρ ς-/ -^χων ούτως τον διδάσκαλον; Έπόπτας λον
*1 "ουμοννινί, ,, ' . ιπον

“ά ζω- ' ' ’ -· - ·λ·. ΐΛ .̂Γ,ριαι, αι μεταφερου-
•ού-ων V - , ^ χ · «  ΐκ τ“ ν χέντρων πρό; τά άκρα καί έκ 

,’ -Ρ«? το κέντοον.
—ον οια τήν έν γένει έκπαίδευσιν καί μόρφωσιν

τοϋ λαού, ύποχρέωσις εις γυμναστικήν καί στρατιωτικά; ασκή
σεις, έξέγερσις τού πατριωτικού αισθήματος είναι τό πρό

γραμμα τών κατά καιρούς ιθυνόντων τάς τύχας τοϋ λαού καί 
τού έθνους τής Ρουμανίας, προσπαθούντων νά μοροώσωσι τήν 
γλώσσάντων, νά πλουτίσωσι τήν ιστορίαν των, νά δημιουρ- 
γήσωσι γεωγραφικά; εκτάσεις, όπως καταλάβωσιν ήμέραν τινά 
θέσιν μεταξύ τών μεγάλων κρατών. Είς ταϋτα δέ πάντα προσ
θετέο·/ καί τό εύφορον τής γης, τό παραγωγικόν τής χώρας, τήν 
γειτνίασιν πρός πεπολιτισμένα κράτη,παρ’ ών δανείζονται στοι
χεία  έξευγενισμοϋ και προόδου.

Παραλλήλως τών σχολείων δύναταί τις νά κρίνη και περί της 
δημοσιογραφίας, ήτις φαίνεται πόσον αντιλαμβάνεται τ-ν  σπου- 
δαιότητα αύτής καί ποιαν ήθικήν δύναμιν προσφέρει εις τήν 
πατρίδα. ’Αντί εγκληματικών πράξεων αναγράφει δάφναςποιη- 
,τών, στεφάνους συγγραφέων καί επιστημόνων, θριάμβους φιλο- 
λ,ογικοϋς καί καλλιτεχνικούς τού ωραίου φύλου, άνέγερσιν φ ι
λανθρωπικών καθιδρυμάτων, δωρεάς φιλογενών των, διακόσμη- 
σιν πόλεων, έπεκτάσεις σιδηροδρομικών γραμμών, μεγάλ.ας 
στρατιωτικά; ασκήσεις ύπό τήν έποπτείαν τού πρώτου άρχον- 
τος, καί πάντα τά τοιαϋτα, δ ι’ ών παρέχουσιν είς τούς ξένους 
σημεία φωτεινά όπως κρίνωσι περί τού τόπου των. Αί καθ’ 
έκάστην συμβαίνουσι ήθικαί άσχημίαι, ώς είς όλα τά κράτη, 
ή χαλάρωσις τού θρησκευτικού αισθήματος, οί εϋθραστοι τοϋ 
γάμου δεσμοί σπανίως άξιούνται αναγραφής, έπί σκοπώ βεβαίως 
πατριωτικού καί τούτο.

Ευτυχείς οί λαοί, οί τείνοντες πρός τήν πρόοδον καί τόν 
πολιτισμόν ! Ά λ λ ’ ευτυχέστεροι οί έν τή ξένη διανοούμενοι 
πατρίδα των τήν εστίαν τών «ώτων καί τοϋ πολιτισμού, τήν 
γην τών μεγάλων έργων καί τών πρωτοτύπων ιδεών, τήν γην 
τής δόξης καί τής ελευθερίας. Ώ ! πατρίς, θέλγητρο·/ τής φαν
τασίας μου ! ποια ή άνάμνησίς σου διεγείρει αισθήματα είς τήν 
καρδίαν μου ! ποιας φέρει συγκινήσεις! ’Ώ ! πατρίς ποθεινό
τατη, πότε θ’ άσπασθώ τά κράσπεδα τής Φαληρικής σου άκτής, 
θ' άναπνεύσω τήν μυροβόλον αύραν σου ύπό τόν κυανοΰν ουρα
νόν σου, άτενίζουσα τόν σεπτόν Παρθενώνα σου, τό μνημείο·/ 
τούτο-τής ανθρωπίνου μεγαλοφυίας ;

Άτθίς.

ΠΟΙΑ Η EHIAPAIII ΤΟΪ ΜΡΟΪ ΕΠΙ TDK NEANIAQN
Ό χορός είναι τό μόνον είδος τής γυμναστικής, είς ο άπό κτή

σεως κόσμου μέχρι σήμερον ύπεβλήθη ή γυνή, χωρίς ούτε οί 
βάρβαροι άλλ’ ούτε οί πεπολιτισμένοι λαοί, νά διανοηθώσι καν 
νά τή όιαφιλονικήσωσι τό δικαίωμα τούτο.

Ό χορός είναι μία τών εμφύτων τφ  άνθρώπω ασκήσεων. 
Τό ένστικτον τοϋ χορού άποόεικνύεται είς τό βρέφος τών 4— 5 
μηνών, όπερ, μόλις δυνάμενον νά στηρίζη τό σώμά του έπί τών 
μητρικών βραχιόνων, άρχεται ρυθμικώς κινούν αύτό έκτών κάτω 
πσός τά άνω, ώσει προσπαθούν νά πετάξη. Είναι ή αυθόρμητος 
έκδήλωσις τής ζωηρότητος καί χαράς, ή ρυθμική α ίσθη σή  ήν 
ή φύσις έδώοησεν είς τόν άνθρωπον. Ό χορός είναι ό συνοδός 
ή μάλλον ό αδελφός τής μουσικής. ΈγεννήΘησαν συγχρόνως μέ 
τούς πρώτους ανθρώπους, βαίνουσι δέ άδελφικώτατα ήνωμένοι 
άπό τής έπινοήσεως τού ατελούς έγχορδου τών Ασιανών, όργά- 
νου και τών πρώτων άρρύθμων καί ακανόνιστων αλμάτων τών 
άρχαιοτάτων λ,αών τής γης.

Ή Ινδία, ή [άρχαιοτάτη αϋτη τοϋ πολιτισμού έστία, περιέ
βαλε τόν χορόν μέ επίσημον θρησκευτικόν χαρακτήρα. Είς τούς 
ευφαντάστους έκείνους τής μεσημβρίας λαούς, τούς διά παντός 
τ ρόπου έκδηλοϋντας τήν πρό; τούς θεούς αγάπην καί ένθουσια-



\ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

σμόντων, δεν ήρχεσε μόνη ή μουσική εις εξύμνησιν και λατρείαν 
τών θεών. 'Ο χορός άπετέλεσεν άναπόσπαστον μέρος των πρώ
των θρησκευτικών αυτών πανηγύρεων. Τον αύτόν επίσημον καί 
πομπώδη χαρακτήρα έφερεν ό χορός καί εν Αίγύπτω κατά τα 
αρχαιότατα έτη του πολιτισμού του λαού τούτου.

Έν Κίνα καί έν ’Ιαπωνία άπό τών παλαιοτάτων χρόνων άν- 
ορες, γυναίκες καί παιδία έπεδίδοντο μετά πάθους εις τόν χορόν. 
Παρά τοίς άρχαίοις Έ λλησιν ό χορός προήχθη είς τελείαν ασκη
τικήν τέχνην, δι’ ο καί ό Ξενοφών λέγει ότι, « ο υ δ έ  ν α ρ 
γ ό ν  τ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς  έ ν τ ή ό ρ χ ή σ ε ι ή ν, ά λ  λ ’ α μ α, 
κ α ί  τ ρ ά χ η λ ο ς  κ α ί  σ κ έ λ η  κ α ί  χ ε ί ρ ε ς  κ α ί  π ό 
θε  ς έ γ υ μ ν ά ζ ο ν τ ο». 'Ο δέ Λουκιανός έν τή άξιολόγω περί 
ορχήσεως διατριβή αύτού άποκαλεΐ ένθουσιωδώς τόν χορόν «π ο ι- 
κ ί λ ο ν  τ ι  κ α ί  π α ν α ρ μ ό ν ι ο ν  κ α ί  π ο λ ύ μ ο υ σ ο ν  α
γ α θ ό ν » ,  Θαυμασίως έςησκοΰντο τά σώματα τών άνδρών τής 
¿ποχής εκείνης διά χορών ασκητικών, έν οίς ό πυρρίχιος την 
πρώτη ν κατείχε θέσιν.

Ό κατ’ εξοχήν όμως χορός, δν αί παρθένοι έχόρευον μετά τών 
άνδρών, ήτο ό όρμος, δν έχόρευον κυκλικώς, κρατούμενοι άπό 
τών χειρών καί άποτελοϋντες είδος πλεκτάνης, περί ου ό Λου
κιανός :ώ ς  ε ί ν α ι  τ ό ν  ό ρ μ ο ν  έκ σ ω φ ρ ο σ ύ ν η ς  — εν
νοεί τάς παρθένους— καί ά ν δ ρ ί α ς— εννοεί τούς νέους—π λ ε- 
κό μ ε ν ο ν »  καί καθ’ ά ^διδάσκει ημάς ό 'Όμηρος, είσάγων τόν 
Ύφαιστον, ποιούντα έν τή άσπίδι τού Ά χιλλέω ς χορόν:

"Ενθα μ,έν ήΐθεοι καί παρθένοι άλβρεσίβοιαι,
¿»ρχευντ* άλλήλων επί καρπω χ̂ Τρας εχοντες. (Ίλ. Σ. 593).

Παρά τοίς Ρωμαίοις ό χορός περιωρίσθη έν ταίς θρησκευτικαΐς 
τελεταίς καί είς τάς μυστικάς τών γυναικών συναθροίσεις. Ά λ λ ’ 
επέρχεται ό πολιτισμός τών βορείων χωρών,αϊτινες έπαναρέοου- 
σιν είς τά κοινωνικά έθιμα τόν παρά τών Ρωμαίων έξαλειφθέν- 
τα χορόν. Ό μεσαίων ενισχύει τάς χορευτικάς τών λαών διαθέ
σεις, οί χοροί όμως τής εποχής εκείνης όμοιάζουσι μάλλον άλ
ματα ακανόνιστα γυμναστικά ή χορούς ρυθμικούς. Ισπανικοί 
τινες χοροί <ος ή σ α ρ α μ π ά ν τ α άναδείκνυνται κατά τήν χρο
νικήν ταύτην περίοδον μέ ώρισμένους ρυθμικούς καί έμμελείς 
κανόνας, μέχρις ού ή Γαλλική έπα/άστασις επιφέρει γενικήν καί. 
έπί τών χορών εκείνων μεταρρύθμισιν, είσάγουσα πόλκας, μα
ζούρκας, βάλσερ, σκωτικούς καί τετραχόρους. Ό χορός ένταϋθα 
φαίνεται άποκλίνων τού αρχικού σκοπού του. Τήν φυσικήν ταύ
την τού ανθρώπου καί ψυχαγωγικήν έ’φεσιν ό νεώτερος πολιτι
σμός διέφθειρε, κατέστρεψε καθ’ ολοκληρίαν.

Δέν χορεύουσι σήμερον ως άλλοτε μεταξύ φίλων καί οικείων 
έν άφελεΐ καί άνεπιδέκτω περιβολή. Δέν χορεύουσιν ύπείκουσαι 
είς τήν έμφυτον έκείνην όρμήν τής νεανικής ψυχής, εις ήν ύπεί- 
κει τό άνάτούς αιθέρας ιπτάμενον πτηνόν, δέν χορεύουσιν, ΐνα  
διασκεδασωσιν ένταύτώ δέ καί ισχυροποιήσω σι τούς μύς τούσώ- 
ματος. Οί χοροί σήμερον, οί μεγάλοι καί επίσημοι χοροί μέ 
τήν ματαιότητα, ήν διεγείρουσι, μέ τόν φθόνον καί τάς ζυλοτο- 
πίας, ας άναπτύσσουσι, μέ τόν ζωηρόν τών αισθήσεων έοεθι- 
σμόν, δν προξενούσιν, μέτά ψυχολογικά μυστήρια, άτινα άπυοσ- 
δοκήτως άποκαλύπτουσιν, άποβαίνουσιν άληθώς βλάβης μάλλον 
ή ώφελείας πρόξενοι.

Δέν έπεται όμως έκ τούτου, ότι ό χορός καθ’ έαυτόν είναι επι
βλαβής καί ότι έν εύρυχώρω αιθούση, χωρίς πολλά τώτα — καί 
προ πάντων τήν ημέραν— έν κόσμια περιβολή αίνεάνιδες καί οί 
νέοι δύνανται νά έπιδίδωντα*. εις τήν άσκησιν ταύτην, δι’ 
ής τό αίμα κινείται ταχύτερον καί οί μύς τού γυναικείου σώ
ματος άνακτώσι τήν εύκαμψίαν καί έλαστικότητα, ήν ή ασκιά  
ακινησία βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον καταστρέφει.

Η ΕΝ ΤΗ Ν Π  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ
ε:τϊ τ>/ ¿πετείω εύρέσει της ίεράς είκόνος της Ε ύαγγεΜστρΙας

'Η νήσος Τήνος, μία τών Κυκλάδων, γνωστή είς άπαντα ΐό> 
χριστιανικόν κόσμον διά τόν ιερόν ναόν τής Εύαγγελιστιίας 
άγει τήν προσεχή Τετάρτην χαρμόσυνον εορτήν.Σύμπας ό λαο̂  
τής Τήνου σκιρτά καί άγάλλεται έπί τή έπετείω έορτή τής εΰ. 
ρέσεως τής ίεράς είκόνος τού Εύαγγελισμού τής Θεοτόκου.

Τήν 30 Ίανουαρίου 1823 άνευρέθη ή είκών, τό σεπτόν Παλ- 
λάδιον, τό καύχημα τής νήσου, ή ελπίς τών είς αύτήν προβ
τρεχόντων, κατά τρόπον παράδοξον καί έκστατικόν.

Είς γυναικείον μοναστήριον, μίαν ώραν άπέχοντής πόλεως, 
πρός βορράν αυτής, έπί οφρύος όρους υψηλού, μονάζουσιν 100 
περίπου μοναχαί. Μετά τών άλλων έμόναζε γυνή τις Πελανί^ 
άφιερωθείσα είς τόν μοναχικόν βίον έκ παιδικής ηλικίας, ποε- 
σβύτις ήδη, ως ογοοήκοντα ετών, βίον σεμνόν καί ένάρετον 
έξησκημένη.

Τώ 1822 κατά μήνα ’Ιούλιον, προσευχομένη έν καιρό» νυκτός, 
όπως τήν έπιούσαν Κυριακήν κοινωνήση τών άχράντων μυ
στηρίων, βλέπει ένώπιόν της γυναίκα περιβεβλ.ημμένην άρ
ρητον αίγλην καί λαμπρότητα. Λύτη προστάζει τήν μοναχήν 
ν’ άπέλθη ταχέως είς ένα τών προκρίτων τής πόλεως, Σταμα- 
τέλον Καγκάδην, νά τώ είπη νά έκχώση τόν οίκόν της, κείμε
νον ύπό τόν αγρόν το ύ ’Αντωνίου Δοξαρά, πλησίον τής πόλεως, 
καί νά έπιστατήση ό ίδιος, ΐνα άνεγερθή λαμπρώς καί μεγα- 
λοπρεπώς. Ή μοναχή όλη έκθαμβος ίστατο απορούσα καί δια- 
λογιζομένη, αλλά μή τολμώσα ν’ άνακοινώση είς τινα ό,τι 
είδε καί ήκουσε. Μετά έπτά ημέρας, τήν αύτήν ώραν καί ημέ
ραν παρουσιάζεται καί αύθις ή έκλαμπρος έκείνη γυνή τά αύτ» 
διατάσσουσσα. Επειδή δέ ή μοναχή καί πάλιν έσιώπησεν έμ- 
φανίζεται αυτή τό τρίτον, Κυριακήν, έλέγχουσα μετ’οργής τήν 
απείθειαν αυτής καί απειλούσα, αν καί τρίτον παρακούση.

— Καί πόθεν ό άνθρωπος, πρός τόν όποιον μέ στέλλεις, είπεν 
ή μοναχή μετά δέους, θέλει δυνηθή νά σοί κτίση τόσον λαμπρόν 
καί μεγαλοπρεπή, ώς λέγεις, οίκον;

— « ’Εγώ θέλω οικονομήσει τά πάντα, τή λέγει.
— Καί τις είσαι, Κυρία μου, έρωτά ή μοναχή, ήτις οργίζε

σαι κατ’ έμού καί μέ προστάζεις τοιαύτα ;
— Ε ΰ α γ γ ε λ ί ζ ο υ  γ  ή χ α ρ ά ν  μ ε γ  ά λ  η ν τή «πε- 

κρίνατο.
—  Α ι ν ε ί τ ε ,  Ο υ ρ α ν ο ί ,  θ ε ο ύ  τ ή ν  δ ό ξ α ν ,  ανέ- 

κραξεν ή μοναχή καί τρέχουσα ήλθε πρός τήν ήγουμενην, 
πρός ήν διηγείται τά πάντα μετά φόβου καί τρόμου. Η ο. 
ήγουμένη, γνωρίζουσα τόν ένάρετον βίον τής αοναχήί, στέλ- 
λει τήν ιδίαν τάχιστα είς τόν έπίτροπον Καγκάδην, ούτος 
είς τόν αρχιερέα τής νήσου Γαβριήλ, όπως έξετάση αΰτην πνευ- 
ματικώτερον. Ό δέ άρχιερεύς άκούσας αυτής, προσκαλει του? 
προκρίτους τής πόλεως καί τόν κλήρον καί προτρέπει να ε*1' 
νειοισθώσι τού έσνου. Εκδίδει δέ καί εγκύκλιον εις ο’λας σ*4 
εκκλησίας τής Τήνου, παρακινών νά συνδράμωσιν όσον ε* 
στη ήδύνατο.

Ούτω γενομένης άνασκαφής εις τό ύποδειχθέν μέρος) eV®* 
ούτε ερείπια, ούτε ίχνος κτιρίου τινός έφαίνετο, μετ* T.v®*j 
ημέρας άνεκαλύφθησαν έρείπια οικοδομήματος παλαιού να® ι 
ώς εικάζεται άπό τού ιερού βήματος καί το παρά τόν να»®7!** 
τού ναού ορέαρ. , „

Τήν 30 Ίανουαρίου 1823, έορτήν τών τριών ιεραρχών» εν̂  
πολλοί εργαζόμενοι έσπευδον νά έξομαλύνωσι τό -εοαφον  ̂
παλαιού τούτου ναού, άνευρέθη ή είκών τού Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ο ί  · 
Θεοτόκου περί τήν άκραν τού νάρθηκος, διχοτομημένη νεω^
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-à τών σκαπτόντων καί καλυπτομένη άπό γήν συμπηλωθεί-
Ε ί» —λc πολυκαιοίας. ΤΗτ* δέ πυρίκαυστος καί άπηνθρακω- * 1 *
ί«» e’c τά όπισθεν έκ τούτου καί έκ τών άλλων έρειπίων εί-jA»V7j ·■* *
¿’'εται. οτι ό ιερός ούτος ναός έπυρπολήθη ύπό τών Σαρακη- 

ν(όν πρό 8δΟ ετών περίπου, δτε καί ή πόλις έδηώθη καί έπυρ- 
-πολήθτ, οί δέ διασωθέντες έκ τών κατοίκων άπωκίσθησαν εις 
τά υψηλότερα τής νήσου.

Ή εύρεσις τής άγιας είκόνος διέχυσε χαράν καί άγαλλίασιν 
είς ίπαντας τούς Τηνίους, οΐτινες δέν έδίστασαν νά έπιχειρι- 
τθώσι τήν άνέγερσιν λαμπρού καί πολυτελούς ναού έπί τής βά- 
σεως τού παλαιού, άναθέμενοι τάς έλπίδας των είς τήν ύπερα- 

•γίαν θεο τόκον, είπούσαν τή μοναχή: « Έγώ θέλω οικονομήσει 
τά πάντα».

Ούτω δι’ άμισθου προσωπικής έργασίας τών κατοίκων καί 
«¿χρηματικών συνεισφορών ωκοδομήθη ό περίβλεπτος σήμε 
ρον ναός τής Ευαγγελίστριας, έν ω έτέθη ή ύπό τών ευλαβών 
λατοευομένη είκών αυτής.

Τήν παραμονήν τής επετείου εύρέσεως τής θείας καί ίεράς 
είκόνος κλείουσιν είς ώρισμένην ώραν μετά μεσημβρίαν άπαντα 
τά καταστήματα τής πόλεως, οί δέ πολίται συνέρχονται άθρόοι 
είς τόν ιερόν ναόν, όστις σημαιοστόλιστος καλεί διά κωδωνο
κρουσίας τούς πιστούς. ’Εκ τού ’Άνω ναού φέρεται έν μέσω 
■πανηγυρικής πομπής ή Πάνσεπτος είκών ύπό τών ιερέων, προ- 
πορευομένων έξαπτερύγων καί τών ψαλτών ψαλλόντων: «Δεύτε 
ίοωμεν, πιστοί, πού άνευρέθη ή είκών τής Θεοτόκου Μαριάμ 
:χτλ.». Είς τόν Κάτω ναόν τελείται ό έσπερινός καί τήν επιού
σαν ή λειτουργία· περί δέ την ώραν τού έσπερινοϋ μετά τής 
αύτής τάξεως έπαναφέρουσιν αύτήν είς τόν άνω ναόν ψάλλοντες: 
« Άλαλα τά χείλη τών ασεβών, τών μή προσκυνούντων τήν ει
κόνα σου τήν σεπτήν κτλ. ».

«Σκιρτά καί άγάλλεται Τηνίων πόλις καί έν λαμπρά πανη- 
»γύρει τήν εύρεσιν έορτάζει είκόνος Σής, Πανάμωμε, χαράς 
»φερουσης σύμβολα πάσι τοίς κινδυνεύουσιν ύπέρ Πατοίδος 
»-ασχούσης καί πίστεώς ορθοδόξου».

’Εν Τήν(ύ τη 26 Ίανουαρ ίου 1891.
Σ χ ο λια νή  Κ α ρ α λ ή .

ΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΚΗΠΟΙ.
ΤΑ ΑΝΘΗ 0 ΑΡΑΙΟΤΑΤΟΙ ΚΟΣΜΟΣ TQN ΑΙΘΟΥΣΑΝ

Μ ί» τών χειριστών πράξεων του χειρώνος είναι ό θάνατος τών άνθέων- 
Ο οφθσλρός εξαντλείται προσπίπτων πάντοτε επι τών κατεσκληκότων και 

σκοτεινών τών κλάδων δένόρων, επι τοπείων γυμνών και μονοτόνων. ’Αγνοώ 
■«» ειχον δίκαιον ο! ποιηται νά παρομοιάζωσι τήν γυναίκα πρός τά ανθη, τυ 

•Μαιον ομως είναι οτι τά άνθη είναι οί αρεστοί’, καί εϋγενε'στατοι σΰντρορο1· 
Ρ«,, και οτι η καλλιέργεια καί περιποίησις αυτών είναι ωραία καί ψυχαγωγό ; 
«ά πϊσαν γυναίκα ένασχόλησις.

Δεν άγαπώμεν τά άνθη μόνον διότι εύωδιάζουσιν, διότι οί ώραΐοι χρωμα- 
*̂μοί των ικανοποιοΰσι τήν ορασίν μας. Τά άγαπώμεν διότι παρακολουθοϋμεν 

*!ς̂ τον μικρόν κήπον μας, εις τάς επί τών έξοιστών γάστρας μας τήν βλάστησιν 
υ φυτοϋ, την καθ έκάστην ανάπτυξιν αΰτοϋ, τήν γέννησιν του μικρού κάλυ-

5·<*τι ««ρίχουσιν ήμίν τήν χαράν τής προόδου, διότι εχουσιν ανάγκην τής 
“ΤΜ̂ ς και πιριθαλψεώς μας, διότι άνταμειβουσι γενναιότατα τούς υπέρ αΰτών 

πους μας, διότι είναι εΰαίσΟητα καί ή ελάχιστη πρός αΰτά άμε'λειά μας ίπι- 
τόν θάνατόν των.

■¡U Αλλα ,όν χειμώνα ολιγαι εξ ημών άπολαμβάνουσι τής εΰχ αρίστου ταύτης 
^^«νθ.ων άπολαυσεως. Καί όμως υπάρχει τρόπος εν μέσω χειμώνι νά άπο- 
- αυση τις εντός τού δωματίου του τής τέρψεως ταύτης.

. ληρουτε δοχεϊον ή γάστραν ΰδατος, κόπτετε τεμάχιον φλανέλας άκριόώς 
^^^^.Ίματο, και τού μεγέθους τού δοχείου σας, δι’ ής καλύπτετε όλην τήν 

του υδατος, χωρίς νά άρήσητε νά βυθισθή έν τώ δδατι. Ρίπτετε έπί 
^ 5 ?  ανέ.ας άραιώς ολίγους κόκκους λινού, συνάπεως ή χλόης, καί τοποθε- 

Τ° σ*ί tx''- h  ήμερόνυκτον εις δωμάτιον ολίγον σκοτεινόν. Μετά
■ξβΜζτέσσαρας έπαναρέρετε τό δοχεϊον είς δωμάτιον θερμόν.’Εντός δύο 

^Β^%|*ερών τό δοχεϊον μεταβάλλετε εις τεχνητόν κηπίσκον, ουτινος οί

κλώνοι καλύπτουσι βαθμηδόν τήν γάστραν. Άνά πασαν τρίτην ημέραν, ΰπε- 
γείρετε τήν ρλανέλαν έκ μιας γωνίας καί διά μικροδ κοχλιαρίου άραιρείτε τό 
ϋδωρ, δπερ ανταλλάσσετε διά νέου.

’Εάν δ'έ’χητετήν τύχην'νά διατηρήτε έν θερμοκηπίω ανθη ή νά στολίζητε 
κατά τάς Ισπερίδας ή τάς ημέρας τής υποδοχής τάς αΐθούσας σας δι’ ωραίων 
®υσικών ανθοδεσμών, δύνασθε νά έκπλήξητε τάς φίλας σας καί νά προκαλέσητε 
τόν θαυμασμόν παντός φιλανθους διά του έξης τρόπου : Ή τέφρα του πούρου
’έχει αλκαλικάς ισότητας. ’Εάν διά τής θερμής τέφρας του σιγάρου έγγίσητε τά 
πέταλα ένός έρυθροϋ πελαργονιού, θά ί’δητε πάοαυτα άποτυπουμένας επ’ αΰτοϋ 
κηλΐδας ζωηοοΰ κυανού ή πρασίνου χρώματος. Έπί τών πετάλων τών τριαν- 
ταφύλλων, τής όρτενσίας, τού τριφυλλιού, τού πυκνοκόμου, τού ίου, τής άγρια; 
κληματίδος τά διά θερμή; τέφρας σιγάρου στίγματα φέρουσι τό αύτό αποτέ
λεσμα. Ποια λοιπόν έ'κπληξις σπανίων καί πολυτίμων άνθέων έπιφυλάσσεται εΐ; 
τάς φίλας σας, αίτινες θαυμάζουσι τά έντό; τών δοχείων τριαντάφυλλά σας ή 
τά λοιπά άνθη με τόσον »συνήθεις καί πρωτοφανείς διά τά άνθη ταϋτα χρωμα
τισμούς. Τά λευκά τριαντάφυλλα χρωματίζονται κίτρινα διά τού αΰτοϋ τρόπου.

Έ λ ί ν η  Γ ε ω ρ γ ιά δ ο υ .

i
Τά Ήαερολόγια τής »Έφημερίδος τών Κυριών», καί- 

τοι άνά πολλάς χιλιάδας αντιτύπων έκτυπωθέντα, έξην- 
τλήΟησαν. ΖητοΟμεν λοιπόν συγγνώμην παρά τών κ. κ. 
τυνδρομητριών, αίτινες έζήτησαν τοιαϋτα κατά τό τελευ
ταίων δεκαήμερον, καί ας άδυνατοΟμεν νά ευχαριστήσω- 
μεν. Ταχυδρομικούς έπιστρέφομεν αΰταΐς τό άποσταλεν 
ήμΐν άντίτιμον.

Ή έκκύβευσις του λαχείου γενήσεται τή  17η  Φε
βρουάριου. Τό αποτέλεσμα δ’ αΰτοϋ δημοσιευθήσεται έν 
τή « Εφημερίδι τών Κυριών» τής 24 Φεβρουάριου.

Παςακαλοϋνται οΐ κ. κ. άντιπρόσωποι ήμών, πρός ούς 
είχον σταλή ημερολόγια διά λογαριασμόν μας νά άπο- 
στείλωσιν ήμΐν τό άντίτιμον μέχρι τής δρισθεισης διά τήν 
έκκυβευσιν τοϋ λαχείου προθεσμίας, ΐνα μή άποκλεισθώσι 
του δικαιώματος τοϋ λαχείου αί παρ’ αΰτών προμηθευ- 
θεΐσαι ήμερολόγια.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Ο Γ  Γ Α Μ Η Λ ΙΟ  Τ  Δ Α Κ Τ Γ Δ Ι Ο Γ
(Συνέχεια ί'δε φύλλον 192)

Κατα τά επικρατούντα κατά τούς χρόνους έκείνους ώς πρός 
τήν τελετήν τού γάμου,| έθιμα, ό μελλόνυμφος έλάμβανε παρά 
του ιερεως τον όακτυλιον, όν ηδη είχεν ούτος ευλογήσει ^δια
σώζεται δέ και μέχρι τής σήμερον ή τοιαύτη εύλογία παρά τή 
έν ’Αγγλία ίσχυούτη εκκλησία) καί κρατών τήν δεξιάν τής μελ
λονύμφου του έν τή αριστερά του χειρί, άπήγγελλε τούς λόγους.

«Διά τού δακτυλίου τούτου εγώ νυμφεύομαι σε»
Και έπί τοις λόγοις τούτοις, έθετε τόν δακτύλ.ιον είς τόν άν- 
τίχειρα τής δεξιάς χειρός λέγω ν: «Είς τό όνομα τοϋ Πατρός», 
ειτα εις τον πρώτον δάκτυλον, διά τών λόγων «καί τού Υιού», 
κατόπιν είς τόν δεύτερον δάκτυλον, προσθέτων «καί τού Α γίου  
Πνεύματος», τέλος οε δι* τοϋ « ’Αμήν» είς τόν τοίτον δάκτυλον, 
ένθα καί έμενε πλέον.

Συν τή παρόδω όμως τοϋ χρόνου, ό δακτύλιος έπεκράτησε νά 
τίθητκι εις τον τέταρτον οάκτυλον, έθιμον επικρατούν καί μέχρι 
σήμερον. *

Πασίγνωστον ώσαύτως είναι, ότι την σήμερον έν πάση γα- 
μηλίω τελετή ό δακτύλιος είναι απολύτως άναγ/.αίος κατ’ αύ- 
τάς τής εκκλησίας τάς διατάξεις. Δέν προβαίνει όμως ή έκκλη- 
σία επί τοσοϋτοι, ώστε είδικάς περί τού δακτυλίου νά ty -^α
παιτήσεις, ώς π. χ . περί τού μεγέθους ή τοϋ βάρους αυτού, τής 
αξίας ή τοϋ μετάλλου. Καί έν Έλλάδι μέν δέν γνωρίζομεν, εάν 
έγένετό ποτε παρέγκλισίς τις άπό τών άνεγνωρισμένων ύπό τής 
χώρας εθίμων ώς πρός τούτο,

Έν ’Αγγλία όμως, τή χώρα ταύτη τής ιδιοτροπίας, πολ- 
λα ί άναφέρονται. Ουτω, διάσημος Ά γγλος συγγραφεύς, ó κ.
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Βούδ, ev TW!, άξιοσπουδάστφ αυτού συγγραφή, ποιείται, μνείαν 
του γάμου ανδρογύνου πτωχότατου «δπερ προσελθόν εις τήν 
έκκλτ,τίαν έζήττ,σεν, δπως τελέαγι τούς γάμους του οια της κλει- 
δός της εκκλησίας, επειδή αί ενοριακαι αρχαι δεν τοις ειχον 
προμηθεύσει δακτύλιον. 'Ο ίερεύς δμως, λέγεται, εκ φυσικής 
άβρότητος φερόμενος, ελυσε τήν δυσχέρειαν ταύτην άλλως. 
Μεταβάς δηλαδή εις τήν οικίαν του, επανήλθε φέρων κρίκον 
παλαιόν παραπετάσματος τίνος, και δια του άλλοκοτου τουτου 
αντικειμένου τό πρωτότυπον ζεύγος συνηνώθη δια των οεσμών 
τού γάμου». Κατά τήν τελευταίαν δμως εκατονταετηρίδα, παρα 
τούς δισταγμούς τού ίερέως τούτου, ή εκκλησία της χωράς 
εκείνης ούκ ολίγους διά της κλειδός της εκκλησίας έτελεσε γό
μους. Άναφέρεται, δτι και αυτός ό οούξ Χάμιλτων, ένυμφεύθη 
διά κρίκου παραπετάσματος κλίντς, προς δε δτι και γνωστότατη 
τήν σήμερον γυνή ύπανδρεύθη διά δερμάτινου όακτυλιου, άπο- 
τμηθέντος έγκαρσίως έκ τού δακτύλου τού χειροκτίου τού μελ
λονύμφου της. Ό εξ αμιγούς χρυσού κρίκος τέλος, οιά μακρας 
καθιερωθείς χρήσεως, είναι άναντιρρήτως αναγκαιότατος εις τήν 
τού γάμου όιάταςιν.

Τή αλήθεια, προ ολίγων μόλις έτών, έγένετο παραδεκτός ώς ο 
μόνος κατάλληλος διά γαμήλιον δακτύλιον, διότι και αρχαιότα
τοι δακτύλιοι, Ρωμαϊκής εποχής, εύρέθησαν φέροντες επιγραφάς, 
οίαι α ί Bonum Yitam-Amo te, amame, τόν εύδαίμονα (εύχο
μαι)— Αγαπώ σε, αγάπα με, αλλά και δακτύλιοι αυτής/τής πα- 
ρελθούσης έκατονταετηρίδος σώζονται, φέροντες εκ τε των εςωκαι 
έσω, ποικίλλας άρχάς, ονόματα ή καί αξιώματα όλα γεγλυμ- 
μένα. Ούτως, έν ’Αγγλία επιδεικνύονται δακτύλιοι φεροντες τάς 
εξής επιγραφάς.

«Ή  ενωσίς μας, έργον Θεού ητο».
«Τήν ύπόσχεσιν,ήν εδωκα, θέλω πάντοτε κρατεί».
«'Ο θεός είθε τάςκαοδίας μας ευθέως νά ενώσιτ;».
«Τούτο, αγάπη μου, τέλος δεν έχει,
«είθε σάν αυτό ό έρως μας τέλος νά μή γνωριση».
«Δεν διέπραξα ανοησίαν, νυμφευθείς τήν ώραίαν μου Ελί,αν».
Καί τούτων μέν έμπλέων τή άληθεία ποιητικής αρετής και έ

ξοχου πρωτοτυπίας δεν ύστερε! τό ακόλουθον»,
« ’Άλλην θέλω εύρει, δταν σύ μου φύγης».

Έ νφ άλλο τ ι, τής λαίδης Καθκάρτης, δπερ αύτη έχάραξεν επί 
τού δακτυλίου της τό 1713,  όπότε τό τέταρτον ήδη ύπανδοεύετο, 
έχε ι ούτως:

« ’Εάν Ιπιζήσω καί πεμπτον θά λάβω».
Ουτω καταφαίνεται, δτι ό γαμήλιος δακτύλιος έχει και αύτος 

ιστορίαν τε καί μυθολογίαν. Δυνατόν να ειπτ, τις, οτι αι πε
ριπέτεια', του έτελείωσαν πλέον. Πιθανόν.Άλλ’ δπως καί αν ήναι, 
φρονώ,δτι δεν ήθέλομεν ριψοκινδυνεύσω προμαντεύοντες,δτι έφ’ 
δσον ό ανθρώπινος βίος διατελε! ως είναι, έπί τοσούτον ό γαμή
λιος δακτύλιος θέλει επικρατεί παρ’ ήμ!ν, ώςτό διαρκές σύμβο
λου ά®οσιώσεως, πίστεως, καί αγάπης.

Άθήνησι, 8 Νοεμβρίου 1890.
•ρόζα Δ. Ίωαννόδαυ

ΠΛ ΗΡ Ε Σ  Γ Υ ΜΝΑ Σ Ι ΟΝ ΘΗΛΕΠΝ

Έν Έ λλάδι καί καθ’ όλην τήν Ελληνικήν ’Ανατολήν, 
ούδ ’ έν υπάρχει Γυμνάσιον θηλέων, ενω περί τά  60  γυμνάσια 
έν τή ελεύθερα καί δούλη Έ λλάδι λειτουργοϋσι προς άνωτέ- 
ραν έκπαίδευσιν των άρρε'νων. Τοιαύτη ολιγωρία πρός ύψη- 
λοτέραν παίδευσιν καί πνευματικήν μόρφωσιν τού γυναικείου 
φύλου παρ’ ήμΐν ούτε δίκαια είναι, ούτε εις κανονικήν αρμο
νίαν συντελεί, ούτε τήν πνευματικήν καί ηθικήν προαγωγήν 
τού έθνους βοηθεΐ. Επειδή δέ ήδη ούκ όλίγαι νεάνιδες όργώ-

σαι πρός τά  φώτα έπιθυμοϋσι νά άποκτήσωσι πλήρη γυμν*. 
σιακήν παίδευσιν, ή διεύθυνσις τού Ελληνικού Παρθεναγω- 
γείου Σιμοπούλου-Σκορδέλη, προθυμουμένη ν ’άναπληρώση χήν 
σπουδαίαν ταύτην ε> λειψιν, άπεφάσισε νά συστήση τάζεις 
τέρας, έν αίς αΐ Έ λληνίδες δύνανται νά διδάσκωνται πλήοη 
τήν σειράν των γυμνασιακών μαθημάτων (Ε λληνικά, Λατι
νικά, Μαθηματικά κλπ.).

Α ί τάξεις αύται κύριον μέν σκοπόν έχουσι τήν μετάδοσιν 
πλήρους γυμνασιακής παιδεύσεως καί εις τό παρ’ ήμΐν γυναι
κείου φύλον, παρομαρτούν δέ πλεονέκτημα κέκτηνται νά κα- 
ταστήσωσι καί είς τάς Έλληνίδας προσιτάς τάς πανεπιστη- 
μιακάς σπουδάς. Διότι αί άποφοιτώσαι έκ των τάξεων τούτων 
θά δύνανται, ύφιστάμεναι τάς νομίμους έξετάσεις έν τινι τών· 
γυμνασίων τού Κράτους, νά λαμβάνωσιν άπο.Ιυτήριον γυμνα
σίου παρέχον είς αύτάς τό δικαίωμα τής είς τό Πανεπιστήμιου 
έγγραφής.

Έν ταΐς τάξεσι ταύταις θά διδάσκωσι καθηγηταί τού ’Εθνι
κού Πανεπιστημίου καί τών γυμνασίων έγκριτότατοι.

Ή λειτουργία τών άνωτέρων τούτων τάξεων θ’ άρχίση ευ
θύς ώς έγγραφώσι τούλάχιστον 12  μαθήτριαι.

Έ κ τών επαρχιών καί τού έξωτερικού γίνονται δεκταί οί- 
κόσιτοι μαθήτριαι.

Ή Διεύθυνσις πέποιθεν έπί τήν ηθικήν καί υλικήν ΰποστή- 
ριξιν πάντων τών φίλων τής προόδου τού ήμετέρου έθνους 
πρός έπίτευξιν τού κοινωφελούς αυτής σκοπού.

'Η  Δ ιε υ θ ύ ντρ ια  

Α σ π α σ ί α  Β λ . Σ κ ο ρ δ ε λ η  I

ί έ Χ Ο  ν ί ί Ι Ο Λ  Ε Μ  Φ Γ Λ Λ Κ Α Ι Ϊ
Έ ναρξις τών μαθημάτων τού σχολείου τούτου έγένετο τήν 

17ην ’Ιανουάριου ημέραν Πέμπτην. Ό  πανιερώτατος μητρο
πολίτης ’Αθηνών τή προσκλήσει τής Α . Μ. τής Βασιλίσσης 
έτέλεσε τόν άγιασμόν,παρόντων τού έπί τής Δικαιοσύνης υπουρ
γού κ. Ζαίμη, τού κλειδούχου τής Βασιλίσσης κ. Δ. Μεσ- 
σαλά, τής κυρίας Αίκ. Σαπουντζάκη. · 1

Τόν εύεργετικάν τής σχολής ταύτης σκοπόν έξήρε καταλλή
λως ό διευθυντής τών φυλακών κ. Σπηλιωτόπουλος, θρησκευ
τικήν δέ προσλαλιάν άπηύθυνε τοις μαθηταΐς ό κ. Λαμπάκης 
καί ή κ. Κεχαγιά ώμίλησεν αύτοΐς έν όνόματι τών μητέρων 
των, συγκινήσασα τούς άτυχεΐς εκείνους μέχρι δακρύων.

Πλήν τής άναγνώσεως καί γραφής,ήν άνέλαβον τελειόφοιτοι 
τού γυμνασίου υπό κράτησιν καί αύτοί διατελοΰντες, του 
θρησκευτικού μαθήματος τήν διδασκαλίαν άνε'λαβεν όκ. Λαμ* 
πάκης, τής ήθικής ή κ. Καλλιόπη Κεχαγιά καί τής μουσικής 
ό κ. Νάζος.

Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα άνέθηκεν είς διακεκριμένας τής πο- 
λεώς μας κυρίας τήν σύστασή επιτροπών, αΐτινες θέλουσι μ*’ 
ριμνήσει, όπως τοιαύτα σχολεία ίδρυθώσι καθ’ άπάσας τάς 
λακάς τού Κράτους.

Μεγάλη εΰεργέτις τών "Ινδών. Ή δεσποινίς Αΐκατερίνα Δρόζελ 
Πιτσβοόργου ίδρυσε θρησκευτικόν τάγμα, σκοπούν τήν βελτίωσιν τή; ·Α/« 
τών «κόρων Ινδών της βορείου ’Αμερικής. Ή φιλάνθρωπος αΰτη κυρί* C!l" 
νύει μόλις τό 25 έτος τής ηλικίας της, αφιέρωσε δέ διά τόν σκοπόν τούτον την 
εξ Ινός Ικατομμ. καί 600 χιλ. λιρών στερλ. ή'τοι 40 εκατομμ. ορ. π£ζϋ>Υ  
σίαν της. Ήγόρασεν έν Άρουνδέλ παρά τήν Οΰασιγκτώνα κτήμα, έν ι» 
ίδρυθή μονή καί σχολεία διά τήν μόρφωσιν τών ’Ινδών κορασίδων, *! 0 
παιδική ηλικία χηρεία καταδικάζει είς βίον οδυνηρόν καί φρικώδη. 1

Αί Δχνίδες ΰπέρ τών έγκχτα λειπ ο μένω ν  π χιδ ίω ν. Μέγα συλλαλη- 
τήριον ένηργήθη κατ’ αύτάς έν Δανία παρά τών Ηνωμένων Σωματείων των 
γυναικείων έργων καί ιδρυμάτων. Ή κ. Λουϊζα Νορλάνδου διευθύντρια Π*ή* 
θεναγωγείου συνηγόρησε θερμώς ΰπέρ τών ατυχών μικρών, aotva έγκαταλε!" 
πουσιν οί «κλήροι γονείς των.

Γυ ν ή  πολύγλω ττος. Άπεβίωσε κατ’ αύτάς έν Βάδη ή διάσημος Ά®1̂  
νολόγος καί καθηγήτρια τής έν Βιέννη ’Ακαδημίας τών ’Ανατολικών γλω3®“|__ 
κ. Καμίλλα-Βουστίκα, Όστουά. Ώμίλει έλευθέρως είκοσι ξένας γλώσσας, *1? 
νωσκε δέ φιλολογικώς τήν αραβικήν — ήν καί έδίδασκεν άπό πολλών ετω* |
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-  ’Ακαδημία τής Βιέννης — τήν τουρκικήν, τήν μαγιαρικήν καί κροατικήν,τήν 

τ ν̂ σανσκριτικήν καί τά κυριώτατα σλαβικά ιδιώματα. ’Εκ τών 
ρ£νωπαίκών γλωσσών έγίνωσκεν άριστα τήν γερμανικήν, τήν αγγλικήν, τήν 
'I ανκ./ν, καί τήν ’Ιταλικήν. Κατά τά 1879 έόημοσίευσε μέγα λεξικόν τουρ- 
γωμάνίκόν, όπερ θεωρείται ώς κλασικόν τέλειον έργον.

*°Γυνή καθηγητήν Πανεπιστημίου.Αί ’Αμερικανίδες ποιούνται καθ’ εκά- 
',—, κ ατα πλη κ τ ικ ές  προόδους. Τήν έδραν _ τής Γυναικολογίας έν τή ’ιατρική 

οάή τού Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  τού Χικάγου,μετά τόν θάνατον τού καθηγητοϋ Ούί- 
Βυφέρ, κατέλαβεν ή ιατρός κ. Μαρία Μέγγλερ. Ή διδασκαλία τής νεα- 

οα' διοάκτορος ένεποίησεν α’ίσθησιν εις τους φοιτητικούς κύκλους, οιτινες μετ’ 
Ινθονσιασμοΰ άποφαίνονται περί τής καθηγητρίας των.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν
Άπό τής χθες έπανελήφθησαν τακτικώ; αί έργασίαι τής Βουλής.

 Ά-τεβίωσεν ή ιστορική δέσποινα Ρεγγίνα Γιαννίτση ή κόρη του
Τουρκοφάγου Νιχηταρα.— Ό κ. Ν. Γ. Ζαρίφης προσήνεγχε 10,000 

• ο ρ . ύ π έ ρ  τού άνεγειρομένου μεγάρου τού Φιλ. Συλλόγου Παρνασσού. — 
Έςεδόθη τέλος ό Σουλτανικός Ίραδές ό έπικυρών τήν διαχανόνισιν 
τού προνομιακού ζητήματος τού Οικουμενικού πατριαρχείου. Ό οι
κουμενικός πατριάρχης θ’ άνακαλέση ήδη τήν παραίτησίν του. — Είς 
τις έν Τύνιδι σχολάς είσήχθη τή ενεργείς τού αυτόθι "Ελληνος προ
ξένου ή Ελληνική γλώσσα.

Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΦΑΑΗΡΩ

Ή εγχώριος βιομηχανία ήρξατο άπό τίνος παρ’ ήμϊν προα- 
γομένη είς ζηλωτήν αληθώς τελειότητα. "Ανδρε; επιχείρημα- 
τίαι καί φιλοπρόοδοι διεχινδύνευσαν περιουσίας, όπως θέσωσι 
τά; βάσεις τής εθνοσωτήριου βιομηχανίας, είς ήν όφείλουσι τήν 
άκμήν καί πρόοδόν των πάντα τά  ευνομούμενα έθνη τής Ευ
ρώπης. Ό ,τ ι δέ ή Ελληνική ιδιοφυία δύναται νά έπιτελέσ-η 
θαύματα,άποδεικνύεται έκ τής επιτυχίας, ήτις έστεψε τά  πρώτα 
βήματα τών παρ’ ήμϊν βιομηχανικών εργοστασίων.

Τό έν Φαλήρω νέον έργοστάσιον τής ανωνύμου ΰφαντουργι- 
•κής εταιρίας επέτυχε τόσον είς τήν κατασκευήν τών έριούχων 
καί μάλλινων υφασμάτων, ώστε δέν υπάρχει πλέον Έλλνιν μή 
προμηθευόμενος υφάσματα δι ’ ενδυμασίας έκ τού εργοστασίου 
τούτου.

Ηποιότης πάντων τών υφασμάτων τού εργοστασίου τούτου 
υπερβαίνει σχεδόν ώς πρός τήν λεπτότητα καί στερεότητα τής

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ  2 0

Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν  Φ Υ Λ Α Κ Η .

Αλλ’ ’ίδωμεν τίνι τρόπω δυνάμεθα νά έκμεταλλευθώμεν έπικερ- 
0Σ5τερον τήν άπόδειζιν ταύτην.

Αυτό αποβλέπει σας, κύριε Ραμελαίν.
~~ ^χεις δίκαιον. ’Έχομεν τόν πίλον, άλλά υπολείπεται έτι ό 

αν ρωπος. Ο Ιάκωβος είναι αθώος. Άλλ’ υπάρχει βεβαίως εις ένο- 
οστις την μικράν ταύτην όπήν ιιετέτρεψεν εις φρικώδη πληγήν, < 

°ττι, ειχε συμφέρον νά μετατρέψη τήν εντιιαον ιαονομανίαν είς άπο- 
τροπαιον δολοφονίαν.

ί Δλλ ό ά'νθρωπος είναι είκοσάκις μεγαλήτεοος τού πίλου, εΐ- 
'»*'< ο Κρεπινέ.

Βεβαιότατα, άπήντησεν ό δικηγόρος.
, Είναι λοιπον είκοσάκις εύκολώτερον νά τόν άναχαλύψω- καί θά 

σας δίοω τόν λόγον μου. 
δικηγόρος ήτένιζε τόν Κρεπινέ μέ ϋφος ειρωνικόν, άνάμικτον 

ι»5* θαυμασμού. Ή αύτοπεποίθησις τού ανθρώπου αύ-
Ε® Τ  «V * ,· « . Τωέ’τεινεν άμφοτέρας τάς χεΐρας, καί ό Κρεπινέ 
ηωρων ή η εαυτόν υπέροχον άστυνομικήν θεότητητα, έπανέλαβε 
β ί  ε μ φ α σ ε ω ς ;

Ρ1 Ευρον τόν πΐλον ! Θά εΰρω καί τόν ά’νθρωπον.

ΜΕΡ ΟΣ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν
*Ετ:ί * ι

αών 5ε=-Χ':ω':ΐΐ-ας τ̂/ν*>ς τί ς̂ παΡ® τ0ν θάλασσαν έκτεινομένης σειράς 
Β τανιχών λόφων, ύψούται έν τή κώμη Πενμάρη έν έκ τών

εργασίας καί αυτά τή ; γαλλικής βιομηχανίας, αί τιμα ί δέ άπο- 
βαίνουσι κατά τό ήμισυ σχεδόν εύθηνότεραι.

Νομίζομεν, ότι παρέχομεν μεγίστην έκδούλευσιν είς τάς συν- 
δρομητριάς μας, συνιστώσαι αύταϊς νά έπισκεφθώσι τό έν Φα- 
λήρο) λαμπρόν τούτο έργοστάσιον καί έκεϊθεν νά προμηθευ- 
θώσιν ώραΐα υφάσματα διά θερμά επανωφόρια, δ ι’ ενδυμασίας 
τού συζύγου καί τών υιών των Τά μεγάλα οικοτροφεία καί 
παρθεναγωγεία τής πόλεώς μας δέν πρέπει νά άπολέσωσι τήν 
λαμπράν ευκαιρίαν νά προμηθευθώσι παν τό /ρειώδες είς τούς 
μαθητάς καί τάς μαθήτριας των έκ τού νέου υφαντουργείου.

Η Διεύθυνσις τού εργοστασίου δέχεται παραγγελίας καί έκ 
τών επαρχιών, άποστέλλουσα ευχαρίστως τά  σχετικά δειγμα
τολόγια μετά τών τιμολογίων αυτών.

ΦΟΡΕΜΑΤΑ Α Γ  ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
Όσαι ετοιμάζετε φορέματα δ ι’ εσπερίδας καί επιθυμείτε να 

έχητε φόρεμα καλλαίσθητον καί κομψόν, χωρίς νά δαπανήσητε 
μεγάλα ποσά, άποτανθήτε πρός τήν διευθύντριαν τού εργο
στασίου γυναικείων φορεμ-άτων κ. ’Αθήναν Βιτσέντζου, όπισθεν 
τής 'Αγίας Ειρήνης, άπέναντι τού καταστήματος ’Ακριβού.

Η κυρία αύτη έσπούδασε τήν τέχνην της είς 'έν τών μ-εγα- 
λητέρων έργοστασίων τών Παρισίων, διακρίνεται δέ έπί καλ- 
λαισθησία, έκτάκτω δεξιότητι περί τήν πλαστικήν επιτυχίαν 
τών περικορμίων, άκριβεία περί τήν ίκτέλεσιν πάσης παραγ
γελίας, καί μετρίαις τιμ.αϊς.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Δ. Θ. Μ χκροχώ ριον Κ /π ό λεω ς. Ανάγκη νά μελετήσητε ιδιαιτέ

ρως καί καταοιισθήτε συμφώνω; μέ το πρόγραμμα Ινός οίουόήποτε Έλλι-ν. 
Γυμνασίου άρρένων, νά υποστήτε τήν άνάλογον δοκιμασίαν, δι’ ής θά χορη- 
γηθή ΰμιν απολυτήριον. ΔΓ αϋτοΰ έγγράφεσθε εις τό Πανεπιστήμιον. Ευχα
ρίστως δεχόμεθα τήν συνεργασίαν σας — Καν Κ. Δ. Π. Σω ζο ύ π ο λ ιν . « Η 
μερολόγια» άπεστάλησαν. Μήπως έκρατήθησαν είς τό αυτόθι τα/ υδροαεΐον ; 
'Εξετάσατε. ’Αποδείξεις άποστέλλονται εντός φόλλων. Νέα συνόρομήτρια ένέ- 
γράφη. Εύχαριστοϋμεν θερμώς. — Καν Μ- Ζ. Κω νστάντζχν. Φρ /ρ. 50 
έλήφθησαν. Νέαι συνδρομήτριαι ένιγράφησαν. Συμμορφοΰμεθα άδηγίαις σας. 
Μυρίας ευχαριστίας δΓ εύγενη φροντίδα. — Καν Χρ. Α.' Δ. θουρ ίχν . Έλή- 
φθησαν, άλλά βεβαίως είναι αί τοϋ λήξαντός έτους συνδρομαί, διότι αύται δεν 
είχον ληφθή μέχρι σήμερον. — Κον Ε. Α« Β'« Σάμον. Άδυνατοϋμεν νά 
άποστείλωμεν « 'Ημερολόγια». Έξηντλήθησαν μέχρι τελευταίου. Τό προσε-

άρχαίων φεουδχλικών μεγάρων, μνημεϊον παρελθόντος καί έν διαφάοω 
έποχή άκμάσαντος μεγαλείου.

Τό μέγαρον τούτο ανήκει είς τήν οικογένειαν Βαλωρή, έν αύτώ οέ 
κατοικεί μέχρι σήμερον ή γηραιά μήτηρ τού άποθανόντος μαρκησίου 
Γοντράν δέ Βαλωρή, καί άνάδοχος τού ’Ιακώβου Γραμπραί.

Έν τω χωρίω τό καθιερωθέν αύτή όνομα είναι: Ιωάννα ή ισχυ
ρά. Καί αληθώς, ή γυνή αϋτη ήτο κάτοχος μεγάλης καί παοαδόξου 
υπεροχής, σωματικής^τε καί ήθικής.

Υψηλή τό ανάστημα, φέρουσα έπί ώμων στιβαρών τά όγδοήκοντα 
έτη της, διετηρεϊτο έν όλη τή άκμή τεσσαρακοντούτιδος μόλις γυ
ναίκας.

Άπό τής παιδικής αυτής ηλικίας είχε διαγραφή ό χαρακτήρ τής 
γυναικός ταύτης. Έπροτίμα νά συμπαιζη μετ’ άρ ρένων ομηλίκων 
της μάλλον ή μετά θηλέων, έξήρχετο δέ είς πάντα καί πάντοτε νι
κήτρια. Έαν ήτο ανήρ, θά καθίστατο γενναίος καί υπερήφανος στρα
τιώτης. Γυνή ήρκέσθη νά μείνη καλή σύζυγος καί καλλίτερα μήτηο.
Ο σύζυγός της άποθανών, κατέλιπεν αύτή ένα υιόν, είς τού όποιου 

τήν άνατροφήν έπεδόθη μετά συνέσεως καί άγάπης.
Οτε ό υιός οδτος, έπανελθιόν ημέραν τινά έκ τού πολέμου, ώδή- 

γησε πρός αυτήν τόν μικρόν Ιάκωβον, τού οποίου ήτο άνάδοχος &αΙ 
πατήρ, ή μαρκησία άφωσιώθη πρός τό μικρόν ορφανόν μέ όλην τήν 
δύναμιν τής  ̂ψυχής της. 'Ο μικρός είσήχθη είς λύκειον, ευθύς ώς ή 
ηλικία του έπέτρεπε τούτο, διήρχετο δε τάς ημέρας τών διακοπών 
τών μαθημάτων παρά τή μαρκησίμ καί τώ άναδάχο» του. Ήγαπατο 
παρ αμφοτερων ώς ίδιον τεκνον των. Μετά τήν συμπλήρωσή καί 
αποπερατωσιν των σπουόών του, ό ’ Ιάκωβος, τή συγκαταθέσει τ^ς 
θετής ταύτης μητρός του, είσήλθεν είς τό διπλωματικόν στάδιον.

Άπό τής στιγμής ταύτης ή μαρκησία διήγε τόν Βίον έν τώ έν Βεε- 
τάνη μεγάρω της, σχεδόν μόνη. 'Ο υιός της διέμενεν έν Αγγλία, 
ένθα καί ένυμφεύθη. 'Ο έγγονός της μετετίθετο άπόχώρας εις χώραν, 
άναλόγως πρός τάς ΰπηρεσιακάς απαιτήσεις. Διήρχετο τόν μακοόν 
βίον της, ώς έλεγε γελώσα, μεταξύ τής θρησκείας, ήτις τήν ένίσχύε,
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χές έτος στέλλομεν πλείονα. Καν I. II Μ. Άργοστόλοον. Έπιδοθητε είς 
εργον τι οικιακόν και αφήσατε τά; χίμαιρα;. Κον II. II. Λ..Βραΐλαν, Κ- 
σχόλησαν. — Καν Μ. Α. Φ Σμύρνην. Τα φύλλα σας εστελλοντο τακτεκως 
ύπό την πρώτην διεύθυνσήν σας. Τλφείλετε να ειοοποιησητε ενωριτερον̂ την μη 
λήψιν αύτών καί ούχί μετά παρελευσιν τριών μηνών. Διεύθυνσις σας ετροπο- 
ποιήθη. -  Καν Αίκ. Γ. Κ Κεφαλληνίαν. Άμφότερα απεσταλησαν.—Καν 
Λ. Γ Κ Μάλταν. Φρ. χρ. 4U έλήφθησαν. Λεξικά και ο Ημερολόγια» α- 
ποστέλλονται ευχάριστος. Γράφομεν. — Κον Δ. Ζ Γαλάζεον. Επιστολή 
μετα συναλλαγματικής έλήφθη. Τά εις Κ/πολιν φύλλα, ινα μη κρατώνται εις 
λογοκρισίας και παραπίπτουσιν, ώς συνεβαινεν άλλοτε, στελλονται κατ ευθείαν 
εις τόν έκεΤ άντιπρόσυ,πόν μας, δστις διανέμει αυτά. Εγραψαμεν αυτοί και ελ- 
πίζομεν δτι συνεμορφώθη όδηγίαις μας. — Καν Ε. Στ Τρίπολιν. Θερμώς 
εύχαριστοϋμεν δι’ ώραίαν και φιλόφρονα επιστολήν Η συνορομήτρια, ην ση- 
μειούτε ήμΤν έν τή επιστολή σας ειχεν ήδη έγγραφή. Άντίτιμον συνδρομής της 
ε’.ς διάθεσίν σας. —Καν Ε· Λ. ’Εστάλη εγκαίρως —Κον Σ. Μ. Μπ. Σύ
ρον. Δρ. 17 έλήφθησαν. Νε'αι συνδρομήτριαι ένεγράφηααν και « Ημερολό
για» άπεστάλησαν. Εύχαριστοϋμεν δι’ εύγενη φροντίδα. — Καν Αγγ.  ̂Λ. 
Πόρτ-Σαίτ. Άμφοτεραι εύγενεΐς ε’πιστολαί σας έλήφθησαν μετα αντιτίμου 
« Ημερολογίων».' Μυρίας ευχαριστίας δι’ εύγενή φροντίδα. — Κον Στ. Η 
Βουπουρέστιαν. Εύαρεστηθήτε νά καταβάλλητε τό άντίτιμον τω αυτόθι ευ- 
νενει ανταποκριτή μα; κ. Καραβία, παρ’ ου θά λάβητε και το ζητουμενον. — 
Καν Ε. A. Α. Τρίπολεν. Τά έλάβετε τέλος πάντων; Αυτο ονομάζεται κα- 
τάστασις Ιλλην. ταχυδρομείων. Ή έν λόγω κ. συνόρομήτρια έζήτησε πολυ 
βοαδέω; τά σύλλα τών παρελθόντων έτών. Δέν υπάρχουσιν η του 189U, ατινα 
και άπεστάλησαν — Καν Κ. Κ. Πύργον. Έστάλησαν φύλλα αττο Ιο Αυ- 
-ούστου. « Ήμερολόγιον επίσης. — Καν Α Κ. Πόρον. Δρ. 1 έλήφθησαν. 
Εύχαριστοϋμεν. Θά σας τό άποστείλωμεν. 'Αλλά διατι οεν γράφετε̂  εις την 
Ιλληνικήν γλώσσαν, ήτις είναι ή ώοαιοτέρα πασών, μητρική σας, ,ην γινω- 
σκετε καλώς και δύνασθε νά μήν περιπίπτητε ε’ι; λάθη. Η προτίμησες ς̂ νης 
γλώσσης είναι άαάρτημα άσυγχώρητον, ίδια διά τάς ΕλληνιΟας. (Ji στίχοι I 
ακατάλληλοι. -  Καν Ρ. Δ. Μ. Αεχαενά Έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Η εν , 
λόγω κυρία είναι παλαιά αυνδρομήτρια, καθυστερούσα την συνορομην της του 
1890. Έπιστώσαμεν αύτην διά τοϋ παρ’ ύμϊν αποσταλεντος ποσού. Ηοτ οφεί
λει νά άποστείλη τήν του αοξαμένου ετου; Εύχαριστοϋμεν δι ευγ.νή φροντ.οα. 
— Καν Αί δ'. Μασσαλίαν. Έχετε δίκαιον. Άλλ’ έαν αναγνώσητε την̂ εν 
τώ παοελθόντι ούλλω δημοσιευθεΐσαν δικαιολόγησίν μας, θα συμφωνησητε, οτι 
ούτως ώφειλε νά γείνη "Αλλως ή κατά τό παρελθόν θέρος επισκεψίς μου εις 
διαφόρους εύρωπαϊκας βιβλιοθήκας συνετέλεσεν, _ όπως το εργον πλουτισθη Οια 
πολλών προσθηκών, αί'τινε; καθιστώσιν αυτά έντελέστατον. Η ιστορία τη; 
Ινδής γυναικός θά σας καταπλήξη. — Καν Ει. A. Ν· Θήραν, —υνορομησας 
έλ.ήσθη. «Ήμερολόγιον» άπεστάλη. Φύλλα έτους 88—89 αουνατουμεν απο- 
στεΐλαι, διότι ζητούμενοι αριθμοί δέν υπάρχουσιν. Π άντε; οί τών τριών πρω- 
των έτών άσιθμοι έδέθησαν ε’.ς σώματα. — Συνορομητή. Ανδρίτσαεναν. 
Αί μανδυλιοθήκαι τοποθετούνται έντό; έρμαοίων. Ηερί επισκεπτηρίων̂ γίνεται 
λόγος έκτενώς έν τώ « ΤΙμερολογίω τής Έφημ. τών Κυρίων» του ετου; 
1888. Τιμαται δραχμής. — Καν Στ. Κ. Τήνον. Άξιολογον. Δημοσιεύεται 
σήυερον Δρ. 5 έλήφθησαν Εύχαριστοϋμεν. — Κον L —τ. ΙΙρ. Κ/πολεν. 
Αί ίδέαι σας όρθόταται Διαβιβασθήσονται έγκαίρως τή κ συναοέλφω σας εν 
μεταφράσει. — Βαρυπενθοϋντι συνδρομητή. Χάλκη_ Τ)/’·· ^ύτε οωρα προσ
φέρει, ού'τε έπισκέπτεται Ιορτάζοντας. Έάν ούτοι ήναι στενοί συγγενείς βε
βαίως, ώς συμπενθοϋντες μετ’ αύτοϋ, δεν Ιορταζουσιν. Καν Κ.. ÍN. οος

καί τή; ελεημοσύνης, ήτις τήν άπησχόλει. Εις το χωρίον και τά πε
ρίχωρα τήν έλάτρεοον ώς άληθή άγίαν.

Ό  γάμος του υίοΟ της ύπήρξεν ή μεγίστη τοϋ βίου της δυστυχία. 
'Ότε οΰτος ήλθε πρός αυτήν, ί’να ζητήση τήν πυγκατάθεσίν της, αυτη 
έαεινεν ώς κεραυνόπληκτος Τοιοΰτον, ασυμβίβαστον καί κατα την 
ηλικίαν καί κατά τήν κοινωνικήν θεσιν, συνοικεσίου θά̂  ειχε βεβαίως 
τσομερά; συνέπειας. Μή θελουσα ομως ν’ άντιταχθή εις τονυιον της 
γέροντα ήδη, άπήντησεν αύτω μετ’ άποφασιστικότητος, καθορισασα 
τχν έν τω μέλλοντι διαγωγήν της.

— Γεράρδε, τω είπεν, είναι ή πρώτη θλίψις, ήν σύ μοι προξενείς, 
καί ή μεγίστη πασών. ’Αλλά δέν_ είσαι παιδίον, ινα σε έπιπλήξω, 
ούτε νεανίας, ινα σε νουθετήσω. Είσαι γέρων και εις κατάστασιν^να 
κρίνης έάν ή άπόφασίς σου ήναι λογική- Νυμφεύθητι. ’Αλλά μή ε λ -  
πίζγ,ς, οτι διά τής παρουσίας μου θα επισημοποιήσω μίαν μεγαλην 
ανοησίαν σου καί ίσως έν ανεπανόρθωτου λάθος. Σοί εύχομαι νά η- 
σαι ευτυχής μέ τήν γυναίκα αυτήν, ήτις δέν άνήκει εις τόν *οσμον 
αας, καί ήν έξέλεξας. ινα μέ άναπληρώση παρά σοί , όταν δζν θα 
υπάρχω πλέον. Άλλά σέ προειδοποιώ, οτι δέν θελω νά^την ιοω και 
δέν θα επιτρέψω ένόσω ζώ νά πατήση τό κατώφλιον τής θυρας μου 

‘Ο υιός έγνώριζε τήν μητέρα. Άνεχώρησε μέ καρδιαν συντετριμ- 
υ,ένην καί άπό τής ήμερας εκείνης αί δύο έκεΤναι τόσον στοργικώς 
άγαπώμεναι ύπάρξεις δέν ήτο πεπρωμένου νά συναντηθώσιν επι της 
γής Ή  ’Ιωάννα έμεινε μέ τόν μητρικόν πόνον της ’Έμαθε τόν γα- 
UOV τοΰ τέκνου της μετ’ ίσης σχεδόν οδύνης, μεθ’ ής καί τόν θάνα
τόν του. Άπό τής ήμέρας εκείνης δέν ήκούσθη πλέον προιρερουσα το 
τόσω προσφιλές έκεινου ονο[/.α.

*0 Ιάκωβος δέ Γραμπραί, έγένετο ήδη τό αντικείμενου ολης της 
στοργής καί αγάπης της. Διά διαθήκης είχε καταστήσει αυτόν κληρο
νόμον πάσης τής περιουσία; της ύπό τόν εύχάριστον δια την καρδιαν 
τοΰ ’Ιάκωβου δρον να δεχθή ούτος νά φέρη παρά τό ίβικόν του ονομα 
καί τό τών μαρκησιων Βαλωρή. ,, , , .·, ,

Ό ’Ιάκωβος τήν έλάτρευε. Κατά τάς σπανίας δέ αδείας, άς ελαμ-

Ήπείρου άρ. 10. ’Έλθετε εις τά γραφεΐόν μας. — Καν Κ. Γ. Φ. ΚεφαΧ 
λ η ν ί α ν .  Εις « Εύτέρπην» ένεγράφητε. «Ήμερολόγιον» απεστάλη. Σιινδρο 
σας έλη'φθη. Εύχαριστοϋμεν.

ΣΤΝΤΑΓΑΙ
Μ π ο υ τ ί γ κ α  σ ε μ ι γ δ ά λ ι .  100 δρ. σεμιγδάλι, 300 δρ. γάλα, 12 αόγά 

150 δρ. ζάχαριν. Θέτετε τό γάλα εντός χύτρας καί τά άφίνετε έπί μετρώ·, 
πυράς μέχρι; ου θερμανθή. Τότε προσθέτετε τό σεμιγδάλι ολίγον κατ’ ολίγον 
περιστρέφουσα πάντοτε έντός τής χύτρας σας. προσθέτετε ούτω καί τήν ζί. 
χαριν καί άλίγην κανέλλαν κοπανισμένην, ολίγον φλοιόν λεμονιού καί τά άν». 
κατεύετε μέχρις ού δέσουν. ’Αποσύρετε τήν χύτραν σας και̂ αφινετε τό περιε- 
χόμενον νά κρυώση. Κτυπατε τά αυγά χωριστά τά λευκά εις αφρον καί χω
ριστά τά κίτρινα ρίπτετε ολίγον κατ’ ολίγον.τα λευκά και δουλεύετε τό μιγμά 
σας, ούτω προσθέτετε καί τά κίτρινα, ρίπτετε οσην σταφιοα σουλτανίνα θέλετε, 
προσθέτετε έν μτκράν ποτήρι ρούμιον, αναμιγνύετε όλα ομοϋ, άλοιφετε τήν 
φόρμαν σας μέ βούτυρον καί τά στέλλετε εις τόν φούρνον.

Σ ά λ τ σ α  μ π ο υ τ ί γ κ α ς .  Έάν αγαπάτε τήν μπουδίγκαν μέ σάλτσαν, τότε 
κατασκευάζετε αυτήν ώ; ακολούθως. Κτυπατε τρεις κρόκκους αύγών μέ τίσ 
σάρες κουταλιαΤς ψιλήν ζάχαριν, προσθέτετε και έν ποτηράκι ρούμι, θετετε επί 
έλαφράς πυράς καί αναμιγνύετε μέχρις ου συμπυκνωθή. Δι’ αυτής περιχύνετε 
τήν μπουτίγκαν σας, ευθύς ώς τήν φέρουν εκ τοΰ φούρνου.

ΣΤΜΒΟΤΑΑΙ
Π ροφ ύλαξις τών ξυλίνω ν σκευών άπό τής π υρ κα ϊά ς. Πάντα τά

ξύλινα σκεύη ή έπιπλα τοϋ οίκου σας, ώς κλινας, τραπέ,ας. ερμάρια κτλ. δύ
νασθε νά καταστήσητε άκαυστα, αλοίφουσαι διά̂ τοϋ ακολούθου μίγματος.  ̂Α
ναμιγνύετε μίαν καί ήμίσειαν οκαν χλωρυορικης αμμωνίας(C1 tíoιΉ,τ <1 rfltΟ ι] inn— 
moniaqtie), ήαίσειαν'όκάν βορικοϋ οξέος (acide borique], 5 όκάδας κόλλαν έ* 
ζωικής ύλης (colle de peau], 20 δρ. Γεγαλίνης Igegaliue) καί 10 οκ. ϋδωρ 
καθαοόν. Τό μίγμα το-το μεταχειρίζονται είς θερμοκρασίαν 60° εκατοστώι. 
Μία οκά αρκεί διά τήν έπίχρωσιν 5 τετραγ. μέτρων. Και εις πϋρ̂ όρμητικ 
άναφλεγόμενον τό διά τοϋ μίγματος τουτου έπιχρισθεν μενει απρόσβλητόν,  ̂

Β ά λσ α μ  ον κα τά  τών ρ ευμα τισ μώ ν . Λαμβάνετε 10 Ορ. ζωικού ξάπω- 
νος (savon animal·, 40 δρ. οινόπνευμα, 5 δρ, καμφοράν και Ό̂ δρ. οξυκεν 
αιθέρα (éther acetique). Θέτουσι τάς ουσίας ταύτας έντός δολιχοδειρου υαλι- 
νου αγγείου (matras) μετά μακροϋ λαιμού, κλεισμένου  ̂διά μικράς κύστεως, 
έφ’ ής σχηματιζουσι μικραν οπήν πρός έξάτμισιν τοϋ αέρος. Θέτετε τό 00- 
χείον τούτο όρθάν έντός ζέοντος ϋδατος (bain-marie) καί όταν αί ούσίαι δια- 
λυθεΐσαι συσσιυματωθώσι, περάτε διά καθαρού χάρτου τό χλιαρόν τούτο μίγμα 
καί φυλάττετε αυτά έντός δοχείων καλώς κλειόμενων. Με τά βάλσαμον τούτο 
έντρί'βετε ίσχυρώ; τά ύπό ρευματισμών προσβαλλόμενα μέρη τού σώματος.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ χλειδοκυμβάλου άριστα κατηρτισμένος καί συνιστώμενος 
θερμώς παρ ’ ημών ζητεί μαθήματα. Τό σύστημα τής διδασκαλίας του είναι εκ 
τών νεωτάτων καί τελειότατων, ή αμοιβή δέ μέτρια. Πληροφορία', παρ ημιν.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Ιλληνίς, γνωρίζουσα καλώς καί τήν γαλλικήν ζητεί πα
ραδόσεις. Ή διεύθυνσις είς τά γραφεΐόν μας.

βανεν, άντί νά μεταβαινη είς Παρισίους, διήρχετο ϊλον τό διάστημα 
τών διακοπών του παρά τή γραίμ μαρκησίμ.  ̂ _ (

Ά λλ’ ήτο πεπρωμενον καί έν τή ύστάτη καί υπέρτατη ταυτη, 
στοργή της νά δοκιμασθή η άτυχης μαρκησία.  ̂ ■ - j

Άνά πάσαν πρωίαν μετά τήν ανάγνωσιν τής διά τοϋ πρωινού τα
χυδρομείου άφικνουμενης αλληλογραφίας της, ή μαρκησία άνεγίνωσ 
καί μίαν πρωινήν παρισινήν εφημερίδα. .

Τήν έπαύριον τής μεταξύ τοϋ Γραμπραί και του  ̂I ουερτου ε »  
μονομαχίας, ή μαρκησία ρίπτουσα τοϋ βλέμμα εις την δευτέ^ν 
λιδα τής έφημερίδος άφήκε κραυγήν φρίκης. Ί ό ό̂νομα τοϋ Ιακω 
ώς δολοφόνου τοϋ φίλου του, ειχε χρησιμεύσει ως τίτλος του ια^Κ 
ρου, έν ώ έξετίθετο ό φόνος τοϋ Ροβέρτου καί αί τής δικαιοσύνης 
ένέργειαι. Τρέμουσα άνέγνωσεν όλοκληρον τό άτιμαζον _,ό όνομα t*jjl 
’Ιακώβου ά’ρθρον, έξ οΰ εμαθεν, ότι ό θετός υιός της είχε συλληφ'Π 
καί όδηγηθή είς τάς φυλακάς. ,  ̂ 3

Ή ατυχής μαρκησία έφερε τήν χεϊρα πρό τών οφθαλμώνι τηι 
έπιθυμοϋσα νά διασκεδάση τό προ αύτών σκότος. Πώς ο̂ ακ τ»™ 
εκείνος, ον έθεώρει καί ήγάπα ώς ιδιόν της τέκνον,  ̂ ο Ιάκωβος, 
προσωποποίησις τής ακεραιότητας, τής τιμής, τής ανΟριαί, y‘  ̂
δολοφόνος! Τούτο ήτο προδοσία, συκοφαντία, (iv αυ.η &νε άμ 
νά άποδίίξη. ., ;κω

Ά λλ’ ό Ροβέρτος Γέβρ, διενοήθη ή γραϊα μαρκησία, ητο, ¡
μεμνηστευμένος μετά τή ς ................ Α έν ή ιέλησε  ̂νά ονομαση
κατά διάνοιαν εκείνην, ήτις τόσον σκληρώς είχεν αποσπασει τ 
της άπό τής καρδίας της. Είχε λοιπόν τό μέρος^της η 
εκείνη γυνή καί είς τήν καταστροφήν ταυτην, ητις * ‘ ‘,gy
έπιπτε κατά τής κεφαλής τής γραίας μαρκησία;. Άλλα πως , '
τίνι μέτρω; Συνεπεία τίνων περιστάσεων;  ̂ Τ1νυ.ω*

Ή έφημερίς έπεσεν έκ τών χειρών της. Μετά παρελευσιν σ γι·\_ 
τινων, καθ’ ας ήθελέ τις πιστευσει, οτι ή μαρκησία. ητο ε* ^υ“έης, 
ρου, τοιαύτη ψυχρά ώχρότης είχε διαχυθή έπί τοϋ προσωπ  ̂
αϋτη ήγέρθη καί ώσεί θέλουσα νά βεβαιώση έαυτήν^ανεφωνησ^. ·

ί


